
 

 

 

Benvolgudes famílies 

L’Ajuntament de Santa Perpètua té un òrgan consultiu que és el Consell Infantil Municipal, format per 

representants dels nens i de les nenes de 5è i 6è de primària de les escoles de Santa Perpètua. La seva 

funció és que els infants reflexionin sobre aspectes del municipi que els afecten i que facin saber a 

l’Ajuntament les seves idees. D’aquesta forma, l’Ajuntament pot tenir-les en compte. 

Aquest curs, l'Ajuntament s'ha proposat elaborar el Pla EstratègiC Santa Perpètua de Mogoda 2025 i ha 

demanat al Consell Infantil que aporti l'opinió dels infants a aquest projecte. 

El Pla EstratègiC Santa Perpètua de Mogoda 2025 recollirà les propostes que han d'orientar el 

desenvolupament de Santa Perpètua des d'ara fins l'any 2025 en els diferents àmbits de la vida de la 

ciutadania (treball, lleure, economia, cultura, transports, educació...). En definitiva, dirà com volem que 

sigui Santa Perpètua en l'any 2025. Per això és important que els infants, com la resta de ciutadans, 

també tinguin l’oportunitat de dir com volen ells que sigui el seu municipi. 

Cada classe de 5è i 6è pot escollir dos representants en el Consell Infantil. Per ser representant en el 

Consell Infantil només cal voler ser-ho i poder assistir a les reunions del Consell que són el darrer 

dimecres de cada mes, de desembre a maig, de 17:30 a 19 h a l’Ajuntament. 

Les reunions del Consell Infantil són coordinades per dos monitors i en elles es fan activitats com, per 

exemple, fer entrevistes als regidors i enregistrar-les en vídeo, participar en l’emissió d’algun programa 

de ràdio, preparar les activitats que després es faran a les escoles amb els tutors i tutores i decidir les 

idees i propostes que es volen transmetre a l’Ajuntament. 

Després de tot aquest treball, al mes de maig els representants fan la presentació de les seves propostes 

a l’Alcalde i als regidors en el ple municipal. 

Us fem arribar tota aquesta informació per tal que, si el vostre fill o filla vol ser representant de la seva 

classe en el Consell Infantil Municipal, ho parleu en família i decidiu la manera de fer-ho possible. Us 

agrairia que li faciliteu la seva participació en el Consell Infantil, sabent que aquesta experiència li 

permetrà descobrir el valor de prendre part i col·laborar en tot allò que és de tots. 

Si teniu cap dubte sobre el funcionament del Consell Infantil podeu consultar la seva web 

(www.conselldinfants.org) o posar-vos en contacte amb la tècnica municipal responsable del projecte, 

Teresa Fontbona (Tel. 93 54 32 34), qui us facilitarà tota la informació necessària. 

Cordialment 

 

 

Antonio Egea Corbalán 

Regidor d’Educació 
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